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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Proiectul ”Curriculum Relevant,Educație Deschisă pentru toți” – CRED 

”Atelierele CRED – bune practice în educație” 

 

 

 Marți,25 mai 2021, s-a desfășurat în județul Covasna Atelierul „Inovații în aplicarea 

noului Curriculum național. Perceperea tactil – kinestezică și desenul artistic în formarea 

competențelor de calcul mintal, de comunicare, de gândire creativă, de dexteritate și viteză 

motrică” susținut de doamna conf. univ. dr. Elena- Simona INDREICA din cadrul Universității 

Transilvania Brașov, în Sala de festivități a Liceului Tehnologic ”Puskas Tivadar”, între orele 9 

și 17. 

 În deschiderea workshop-ului, din partea Ministerului Educației, domnul Liviu DAN a 

susținut o prezentare a proiectului CRED. 

 La activități au participat 50 de cadre didactice, organizate în câte două grupe a câte 25 

de persoane, pentru a respecta cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în 

contextul epidemiologic actual. Din grupul țintă au făcut parte: doamna inspector școlar 

general adjunct, inspectori școlari, directori, directori adjuncți, personal didactic din 

învățământul primar și gimnazial – formatori, autori de manuale școlare, autori de resurse 

educaționale deschise.  

 Evenimentul a avut un caracter interactiv, în care s-a urmărit valorificarea experienței și 

expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe – 

cheie. 

 Competențele vizate au fost:  

• competențe artistice 

• competențe matematice 

• competențe motrice 

• competențe de gândire creativă 

• competențe didactice 

Participanții au completat un chestionar de feedback în care au apreciat calitatea 

științifică a workshop-ului ca fiind excelentă/foarte bună, iar organizarea evenimentului a 

fost considerată foarte bună. 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
 

 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Pentru valorificarea rezultatelor workshop-ului la nivelul instituției din care au provenit 

participanții, aceștia au propus ca și modalități de acțiune:  

o mobilizarea cadrelor didactice pentru participarea la cursurile de formare CRED 

o organizarea unor întâlniri/dezbateri în cadrul comisiilor metodice 

o introducerea la opționalul de matematică a tehnicilor de origami 

o organizarea unor workshop-uri asemănătoare cu invitați specialiști 

o activități de dezvoltare a motricității 

o activități de incluziune a elevilor în școală     

 

IMAGINI SURPRINSE ÎN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR 
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         Expert local monitorizare și raportare, 

              prof. Marcela ȘTEFU 


